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Planforslaget sett fra sørvest
Bakgrunn
I administrasjonens tilbakemelding i etterkant av offentlig ettersyn ønsker adm. at forslagstiller viser
en ytterligere avtrapping av bebyggelsen mot Sagaveien, denne tilbakemeldingen ble videre diskutert
i dialogmøte 25.11.21.
Her ble forslag til avtrapping diskutert, og det ble avtalt at forslagsstiller skulle se på konsekvenser av
et avtrappet alternativt og illustrere dette for kommunen.
Innledning
Områdereguleringen legger opp til en kompakt byutvikling med høy fysisk funksjonell og demografisk
tetthet. Strategien er at Ås sentrum skal vokse innenfra og utover i årene som kommer.
Fra Ås kommune sin fortettingsstrategi: «Høy tetthet nærmest det sentrale
området/kollektivknutepunktet er en avgjørende premiss for at byutviklingen skal få de virkningene
som er ønsket, med korte avstander, lavt transportbehov og godt tilbud med kollektivtransport».

I nasjonale veiledninger: «Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i
hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor
byggesonen. Dette gjelder særlig i sentrale områder og i kollektivknutepunkter. En høyere
arealutnyttelse reduserer transportbehovet og dermed utslippene av skadelige klimagasser».
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging påpekte og i innspill
til varsling av detaljreguleringsplanen 29. mai 2020: «Planområdet ligger sentralt til i Ås sentrum, og
innenfor prioritert tettsted Ås, jf. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi
forutsetter derfor at det planlegges for høy arealutnyttelse i tråd med føringene i regional plan».
Intensjonen bak områdereguleringens utnyttelse er en arealeffektiv og bærekraftig utnyttelse av det
mest sentrale kvartalet innenfor sentralområde i Ås iht. lokale forutsetninger, og statlige føringer om
å fremme samfunnsøkonomisk effektiv arealutnyttelse. BS5 er det mest sentrale av BS-kvartalene
innenfor områdereguleringen, med umiddelbar nærhet til alle eksisterende sentrumsfunksjoner og
100 meter til Ås stasjon. Områdereguleringen legger opp til en utnyttelse på 250%.
I arbeidet med utarbeidelse av planforslaget har det dog vist seg utfordrende å oppnå en utnyttelse
opp mot rammene i områdereguleringen på grunn av høydeintervallene i planen, og
administrasjonens restriktive tolkning av disse. Administrasjonen innstilte også på bare 5 etasjer
nordøst(krysset Skoleveien/Moerveien) i planforslaget til førstegangsbehandling, hvilket fikk flertall i
utvalget. Som en følge av denne høydereduksjonen vil realiserbart areal innenfor planområdet ikke
være iht. overordnende føringer, intensjoner og rammer for kvartalet, og en ytterligere reduksjon av
byggehøyder innenfor planområdet vil være dramatisk for en helhetlig og bærekraftig utviklingen av
kvartalet.
Fagkyndig plankonsulents redegjørelse for høyder mot Sagaveien ifb. med annengangsbehandling
av planforslaget.
Planforslaget foreslår en høydeavvikling som avtrappes fra øst mot vest iht. til områdeplanens
føringer, med 5-6 etasjer mot Moerveien/Sentrum og 2-3 etasjer mot Sagaveien/Villabebyggelsen.
Foreslåtte høyder hensyntar de to ulike sidene av kvartalet på en god måte og skaper et nytt og
tilgjengelig kvartal som fungerer svært godt både i situasjonen mellom den tettere
sentrumsbebyggelsen i øst og villabebyggelsen i vest.
Gesimshøydene innenfor BS5 langs Sagaveien på 2-3 etasjer samsvarer eller ligger under møne- og
gesimshøyder for den eksisterende villabebyggelsen mot vest som redegjort for i planbeskrivelsen
s.17-18. I avtrappingen mellom 5-6 og 2-3 etasjer er deler av bebyggelsen 4 etasjer inn mot midten
av kvartalet. Argumentet for å opprettholde foreslåtte høydeavvikling er at byggehøydene inne i
kvartalet ikke vil/eller i liten grad vil oppleves fra gaterommet eller tilstøtende bebyggelse i vest. Se
illustrasjoner 1-3. Arealene i 4 etasje inne i kvartalet utgjør viktige arealer for en bærekraftig og
effektiv arealbruk, samtidig som de muliggjør en utnyttelse av takflatene mot Sagaveien som er
vestvendte og attraktive uteoppholdsarealer.
I redusert alternativ er maksgesims mot sør/vest satt til 3.etasjer k+109,3 for deler av BBB2-feltet, og
trappes ned til 2 etasjer i hjørnet i sør/vest se.Ill 3 - Redusert alternativ jmf. dialogmøte Nov.21.
Dette alternativet vil umuliggjøre bruk av tilgjengelige takflater i 3.etasje mot Sagaveien, i tillegg til
øvrige argumenter.
Forslagsstillers kommentarer:
I boligutviklingen i Ås sentralområde legges det til rette for en variert beboersammensetning med
tanke på alder, økonomi og husholdningstyper. Boligtilbudet er bredt og fleksibelt, i kombinasjon
med gode og spennende fellesarealer som møter ulike behov og gjør det mulig for mange å bo
sentralt.
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Vi har et sterkt ønske om å bidra til en spennende og fremtidsrettet utvikling av Ås sentrum gjennom
utvikling av BS5 sammen med øvrige grunneiere. Målet er å utvikle arkitektonisk spennende byggeri
med en tydelig miljøprofil for både seniormarkedet, familier, de små husholdningene samt
førstegangskjøpere og studenter i byen.
Vi mener byen fortjener et flott og nyskapende kvartal med utadrettet virksomhet som skaper aktive
byrom og møteplasser i sentrum av Ås med flotte uteområder og dyrkningsmuligheter, men er svært
bekymret for gjennomførbarheten av prosjektet på grunn av stadige reduksjoner i
utbygningsvolumene.
BS5 er allerede redusert i flere omganger både i høyder og volum, og har nå en vesentlig lavere
utnyttelse enn områdeplanen legger opp til. Det er i tillegg etter 1. gangsbehandlingen gjort flere
endringer, i uteoppholdsareal, arealfordeling, leilighetsnorm og leilighetsfordeling, sykkelparkering
samt de grønne kvaliteter er økt enda mere i revidert plan. Her kan bl.a. nevnes integrerte
plantekasser på balkonger mot Skoleveien, og større arealer for lek og opphold.
Infrastrukturkostnader for utbygging er også økt betraktelig med økt infrastrukturbidrag, ny
vannledning på ca 150 meter i Sagaveien samt Gatetun mellom BS5 og BS6.
Volumer/høyder på bare 2-3 etasjer (dette er lavere en dagens eksisterende naboeiendommer), høy
kvalitet på store utearealer, store infrastrukturkostnader og parkering under bakken gjør
realiserbarheten av hele prosjektet svært krevende. Ytterligere begrensninger enn de som allerede er
gjort i flere omganger, samt etter 1. gangsbehandlingen, vil gjøre gjennomføringen meget usikker.

Avslutning
Fagkyndig plankonsulent og forslagsstiller mener det er mange gode argumenter for å
opprettholde høydeavviklingen innenfor planforslaget som foreslått, og ikke nok engang
redusere dette ytterligere. Viktige momenter for å opprettholde høyder og utnyttelse:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bærekraftig arealbruk
Områdereguleringens intensjoner og rammer
Byform – Sentrum møter Villabebyggelse
Det har ikke kommet innsigelser til planen i høringsperioden.
Økonomisk bærekraftig
Kvartalets oppbrutte karakter og avtrapping
BBB-feltene får uforholdsmessig lav utnyttelse jmf. overordnende intensjoner
Tilgjengelige takflater – Attraktivt uteoppholdsareal
Bokvalitet - Mangfold av leiligheter og beboere
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Ill. 1 - Kvartalet sett i fugleperspektiv fra vest

Forslagsstillers innstilling

Forslagsstillers planforslag

Redusert alternativ jmf. dialogmøte Nov.21
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Ill.2- Kvartalet sett fra gatenivå nord/vest
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Forslagsstillers planforslag
Forslagsstillers planforslag

Redusert alternativ jmf. dialogmøte Nov.21

Redusert alternativ jmf. dialogmøte Nov.21
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Ill. 3 - Kvartalet sett fra gatenivå sør/vest

Forslagsstillers planforslag

Redusert alternativ jmf. dialogmøte Nov.21
Redusert alternativ jmf. dialogmøte Nov.21
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